Een overheid is ontworpen om gerund te worden door psychopaten (video)
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Wij mensen verkeren vaak nog steeds in de illusie dat wanneer we maar de juiste mensen
kiezen, een overheid er écht voor ons zal zijn.
Zij beseffen niet dat een overheid “controlled opposition” is en ontworpen om gerund te
worden door psychopaten die als primaire taak hebben de satanische (kinderslachtende) elite
te beschermen.

Wij schrijven regelmatig over het monster dat overheid heet en dat het er niet is voor het welzijn
van de bevolking, maar als werktuig voor de elite in de achtergrond.
Vandaag gaan we even niet verder in op wie of wat die elite is, maar wie dat wil weten, kan dat
uitgebreid lezen in dit artikel.
Feit is dat de overheid van een land wordt gerund door psychopaten. Dit is geen toeval, dat is
zo door het ontwerp van het totale concept overheid.
Een goed voorbeeld over hoe mensen in de praktijk tegenover dit soort dingen staan, zie je in
een land als Amerika waar je eigenlijk maar twee partijen hebt. Je hebt de meer linkse mensen,
de Democraten, en daar tegenover de meer rechtse Republikeinen.
Wanneer je een democratische president hebt, dan zullen de meeste van de Republikeinen
het eens zijn met de stelling dat het Witte Huis wordt gerund door een stel psychopaten die
erop zijn om zoveel mogelijk vluchtelingen het land binnen te halen en Amerika te laten
overspoelen door moslims en andere illegalen. Zit er een republikeinse president dan zullen de
meeste Democraten het eens zijn met de stelling dat het Witte Huis wordt gerund door een stel
psychopaten die erop zijn om overal ter wereld oorlog te voeren.
Kortom, afhankelijk door welke bril je kijkt, is eigenlijk iedereen het er wel over eens dat de
overheid wordt gerund door psychopaten.
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